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A szokásostól eltérően ebben az 
évben április utolsó napja helyett 
május elsején emlékezünk a tánc 
világnapjára.  Ez  bizony  az  idén 
más,  vagyis  inkább  több  lesz, 
mint az eddigi hat volt. Az ölel-
kezés, amiről  itt szó van, nem a 
véletlen mûve. Az alap a dolgok 
kölcsönös felismerése volt, ame-
lyet a megfontolt terv és sok apró 
munka követett. Valóban, csakis 
ez  hozhatta  létre  ezt  az  ölelke-
zést.  De  hát  ki  ölelkezik  kivel? 
Vagy talán úgy kellene feltenni a 
kérdést, hogy mi ölelkezik mivel? 
Igen.  Ez  utóbbi  kérdés  a  jogos. 
Nem  lenne  azonban  helyes,  ha 
túlértékelnénk a dolgot. 
Mint  tudjuk,  már  elődünk, 

az  ősember  is  táncolt,  feltehe-
tően  az  általa  rakott  tûz  körül. 
Biztosra vehetjük, hogy ez a tánc 
az  egyik  őselem  feletti  örömét 
fejezte  ki.  A táncba  kapcsolódó 
társak valóságos diadalmámorba 
sodorták  egymást  és  a  nézelő-
dőket.  Az  ember  hamar  rájött: 
a  tánc  mozdulataival  mindent 
kifejezhet, amit szavakkal nehéz 
lenne:  örömet,  bánatot,  szerel-
met,  harci  kedvet, múltba  révü-
lést és jövőigenlést. A tánccal egy 
időben  született  a  zene.  Eleinte 
kődarabok  pattogása,  csengése, 
majd az ezeket kiegészítő emberi 
hangok kísérték a táncot. Ezeket 
csak  azért  említem,  hogy  ne 
feledjük,  a  tánc  s  a  kísérő  zene 
az  idők  ősméhében  született, 
valahol  évezredekkel  ezelőtt,  és 
lett mostanra azzá, ami.
Ennek  a  két mûvészeti  ágnak 

a  kiteljesedésével  találkozunk 
kedden,  a  mûvelődési  köz-
pontban  rendezett  gálamûsor 
keretében. A negyedszázados lét 

felé menetelő Bonton TSE és per-
sze a Bóna házaspár Szedlacsek 
Emília  igazgató befogadókészsé-
gének  köszönhetően  azzal  lepi 
meg a közönséget, hogy a táncot 
és  a  zenét  még  két  mûvészeti 
ággal  egészíti  ki.  Melyek  ezek? 
A képzőmûvészet  köréből  a  fes-
tészet, az irodalom köréből pedig 
a  költészet.  A négy  mûvészeti 
ág  mostani  ölelkezése  azzal 
kap  nagyobb  hangsúlyt,  hogy  a 
festészet  és  a  költészet  témá-
ja  ugyancsak  a  tánc!  Mégpedig 
– ezt merem állítani – igen magas 
mûvészi  színvonalon  és  hőfo-
kon. 
Az  a  tény,  hogy mindez  létre-

jöhetett, a múlt év elején kezdő-
dött. Az Ercsiben élő költő, Szabó 
Aida  egyik  barátnője  betévedt 
Szentgyörgyi  Erika  festőmûvész 
kiállítására,  amelynek  témája 
a  tánc  volt.  Erről  eszébe  jutott 
barátnőjének  a  tangóról  írott 
verse.  Szabó  Aida,  értesülve  a 
kiállításról,  kíváncsian megnézte 
a  kiállított  festményeket.  Egyik-
másik  festmény  mozdulatsora 
annyira megindította  fantáziáját, 
hogy  érzelmektől  fûtött  vers-
sorokba  foglalta  a  látványt.  Ezt 
követte a költő és a festőmûvész 
személyes  találkozása,  majd 
miután tervüket a Bóna házaspár-
nak előadták,  léptek egy nagyot. 
Szedlacsek  Emília,  a  Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ  igaz-
gatója is szívesen fogadta az idei 
VII.  Tánc  Világnapja  ünnepén  a 
táncmûvészetnek hódoló kiállítás 
megrendezését és megnyitását. 

Engedjék meg,  hogy  néhány 
mondattal  bemutassam  Szent-
györgyi Erika festőmûvészt, aki 
kitûnő  érzékkel  örökítette meg 
ezt  az  ősi  mûvészeti  formát. 
A Magyar  Képzőmûvészeti 
Egyetemen,  ahol  Gaál  József 
volt a mestere, 2002-ben,  tehát 
tíz  évvel  ezelőtt  diplomázott. 
A mûvészeti  egyetem  tanári 
testülete  már  az  első  években 
annyira  felfigyelt  ecsetkeze-
lésére,  technikai  megoldá-
saira,  hogy  ösztöndíjra  java-
solták  a  Torontói  Mûvészeti 
Akadémiára, ahol aztán tovább 
fejleszthette  tehetségét.  Itthoni 
kiállításai mellett több önálló és 
csoportos kiállításon vett részt, 
a  többi  között  Szicíliában  és 
Párizsban. 
Néhány  szóval  be  kell mutat-

nom  költőnket  is,  akit  Szent-
györgyi Erika festményei késztet-
tek versírásra. Szabó Aida, tibeti 
nevén  Jampa  Drolma  (magya-
rul  szelídséget  jelent)  néhány 
évvel  ezelőtt  indult  a  pályán.  Õ 
a  szomszédos  Ercsiben  él,  ahol 
az Irodalombarátok Körét vezeti. 
A haiku, japán eredetû költészet 
terén kiemelkedő a munkássága. 
Két  éve  a  Pécsett  megrendezett 
Haiku  Költői  Világtalálkozón 
tagja volt a hazai küldöttségnek, 
mûveiből egy pécsi üzlet kiraka-
tát rendezték be. 
A többkötetes költőről még azt 

kell  tudnunk,  hogy  aktív  tagja 
itt,  Érden  az  Irodalomkedvelők 
Körének. A kiállítás megnyitásá-
hoz kapcsolódóan pedig álljon itt 
Laukó Olga mûvésznő neve, aki 
bizonyára  hárfajátékával  andalít 
el bennünket.
  Bíró András

Ölelkezés

Szinte  sorozatban  számolunk 
be itt, az újságban is érdi isko-
lák  fiataljainak  nagy  sikerű 
gálaműsorairól,  amelyekben 
megmutatják:  mennyi  min-
dent tudnak még, milyen kivá-
ló  teljesítményekre  képesek 
–  természetesen  azonkívül, 
hogy  jól  is  tanulnak. Ezek  lát-
tán  különösen  érdemes  meg-
figyelni,  ahogy  a  bulvármédia 
vetette  rá  magát  a  fiatalok 
számára  kitalált  ígéretműso-
rok  sugárzására.  Mert  erről 
van  itt  szó,  kimondva-kimon-
datlanul:  megígérünk  neked 
mindent,  amire  csak  vágysz: 
lakást,  autót,  luxusnyaralást, 
bármit.  Szerepelhetsz,  feltűn-
hetsz, még sztár  is  lehetsz, de 
legalábbis  csillag.  Nézzük  a 
párás szemű, a zsűrinek hálál-
kodó  versenyzőt,  a  boldog,  a 
sikert már előre tudó anyukát, 
az  örjöngő-visító  közönséget. 
És  még  azt  is,  ami,  úgy  lát-
szik,  egyre  inkább  velejárója 
az  ilyen  vetélkedéseknek:  az 
ítélkező,  megmondó  emberek 
ugyancsak  erőteljes  szereplés-
vágytól fűtött csapatát.
Ezeknek a zord ítészeknek a 

szerepe  ugyanis  egyre  jobban 
előtérbe kerül. Szakmai hozzá-
értésük gyakran, de olykor még 
etikai  színvonaluk  is  finoman 
fogalmazva  megkérdőjelezhe-
tő. Nem arról van itt szó, hogy 
egy-egy  zsűridöntéssel  egyet-
értünk  vagy  nem,  vélemény-
különbségek  előfordulhatnak, 
inkább a „hogyan” a lényeges. 
Vannak nagy ritkán segítőkész, 
korrekt,  mondhatni  konstruk-
tív  bírálók  is,  akiknek  a mon-
dókáját  érdemes  meghallgatni 
akkor  is,  ha  az  éppen  nem 
dicsérő.  A többség  azonban 
nem ilyen. Jó esetben a bíráló 
szelíd  mosollyal  mond  vala-
mi  jó  nagy  butaságot,  esetleg 
poénnak  szánt  szófordulatot, 
de  mindenképp  valami  olyat, 
amivel saját személyét próbálja 
előtérbe  tolni,  saját  szerepelni 
vágyását kielégíteni. És ez még 

a jobb változat. Mert van ennél 
sokkal  kártékonyabb  változat 
is – ha ugyanis valaki csak sze-
líden ostoba, az még nem okoz 
túl  nagy  gondot,  akkor  sem, 
ha  éppen  zsűritag.  De  amikor 
a  közönség  alantas  ösztöne-
ire  építve  kigúnyol,  nevetsé-
gessé  tesz,  emberi mivoltában 
megaláz  jó  szándékú,  esetleg 
nem túl tehetséges, de igyekvő 
fiatalokat,  az  már  baj.  Azért 
baj,  mert  –  sajnos  –  olyan 
elterjedt  viselkedésformát  tük-
röz  és  terjeszt,  amelytől  ideje 
lenne  megválnunk.  Miért  van 
az,  hogy  például  egy  futball-
meccsen  sokkal  gyakrabban 
hallunk ellenfelet, edzőt, játék-
vezetőt  gyalázó  kórust,  mint 
játékra  biztatót?  De  tekinthet-
jük  a  közéletet  is:  miért  kap 
jobban táptalajt egyes intézke-
dések,  csoportok,  politikusok, 
közszereplők  szidalmazása, 
mint  az  értelmes  dolgok  elis-
merése?  Nem  arról  van  szó, 
hogy  mindent,  hasznosságá-
tól, értékétől függetlenül derűs 
mosollyal kellene fogadnunk – 
azon  azonban  érdemes  elgon-
dolkoznunk, miért vált nálunk 
országos divattá a mindent szi-
dás? Miért lehet szinte mozga-
lom  –  divatos  szóhasználattal 
– az „ekézés”?
Visszatérve  a  sztárcsiná-

lókhoz:  talán  arról  is  érdemes 
lenne  szót  ejteni  egyik-másik 
zsűritagnak,  hogy  a  csillagból 
esetleg  nagyon  gyorsan  hulló 
csillag  lehet.  Hogy  a  világot 
jelentő  vagy  legalábbis  azzal 
kecsegtető  deszkákról  esni  is 
nagyot lehet. Hogy az ígéretek 
pillanatok  alatt  kicsúszhatnak 
a  csillogni  vágyók  kezéből. 
Vagy  ez  senkit  nem  érdekel? 
Megvolt a nézettség, a bevétel 
– a többi meg legyen a pszichi-
áterek gondja?

A szerkesztõ jegyzete

Ígéretek a deszkákon

Pillepalackok,  konzerv-  és 
papírdobozok,  egyéb  szemetek 
lepték  el múlt  pénteken  Érd  új 
főterét. Ez esetben azonban nem 
a  megszokott  háztartási  hulla-
dékról (hanem papírból készült 
másolatokról) és főleg nem sze-
metelőkről volt szó, hanem egy 
különleges programról, amelyet 
a Föld napja alkalmából szerve-
zett  a  Fidesz  Zöld  Tagozata  az 
önkormányzat  és  az  Érd-Kom 
Kft.  közremûködésével.  A Zöld 
Tagozat meghívására Érdre érke-
zett  az  ÖKO-Pannon  Nonprofit 
Kft.  roadshow-ja,  amely  a  7–12 

éves korosztály számára játékos 
módon  mutatja  be  a  szelektív 
hulladékgyûjtés előnyeit és sza-
bályait. 
– A szelektív hulladékgyûjtés 

egyre  nagyobb  szerepet  kap 
napjainkban;  azt  pedig  tudjuk, 
hogy a környezettudatos szem-
lélet  kialakítását  már  gyermek-
korban meg kell kezdeni. Innen 
jött  az ötlet, hogy Érdre hívjuk 
az ÖKO-Pannon Kft.  roadshow-
ját  –  mondta  lapunknak  Bada 
Zoltán, a Fidesz 8. sz. vk. Zöld 
Tagozatának elnöke. 
–  A programra  felhívtuk  az 

érdi  iskolák,  óvodák  figyelmét, 
és  nagyon  nagy  volt  az  érdek-
lődés: az előzetes jelentkezések 
alapján  több  mint  nyolcszáz 
gyerek próbálta ki a különleges 
játékokat  9  és  16  óra  között. 
Természetesen nemcsak regiszt-
ráció  alapján  jöhettek  a  gyere-
kek,  minden  érdeklődőt  szere-
tettel láttunk – tette hozzá Bada 
Zoltán,  aki  szeretné,  ha  minél 
több gyerekeknek szóló környe-
zetvédelmi program valósulhat-
na meg Érden. 

Tóth Tamás  alpolgármes-
ter  köszöntőjében  szintén  azt 
hangsúlyozta,  hogy  a  fenntart-
ható  jövő  kulcsa  gyermekeink, 
unokáink  kezében  van  –  és 
nekünk,  felnőtteknek  köteles-
ségünk  megtanítani  őket  arra, 
hogyan  tehetjük  biztonságos-
sá,  élhetővé  és  egészségessé  a 
jövőnket. 
Tóth Tamás köszönetet mon-

dott  a  pedagógusoknak,  illetve 
e program szervezőinek, amiért 
azon munkálkodnak, hogy erő-
sítsék  a  gyerekekben a környe-
zettudatos gondolkodást.
–  Szükség  van  a  nevelőmun-

kára,  hiszen  ma  még  rengeteg 
olyan  hulladék  kerül  a  kuká-
ba,  amely  szelektíven  gyûjtve 
újrahasznosítható  lenne  –  tette 
hozzá az alpolgármester.
Az  ÖKO-Pannon  Kft.  2003  

óta  szervezi  a  szelektív 
hulladékgyûjtést  népszerûsítő 
roadshow-ját. 
–  A játékok  nagy  részét  úgy 

alakítottuk  ki,  hogy  az  alsó 
tagozatosok  számára  nyújt-
son  élményt,  úgy,  hogy  köz-
ben  észrevétlenül  elsajátítják  a 
szelektív  hulladékgyûjtés  alap-
jait.  A környezettudatos  neve-
lést  azonban már  az  óvodában 
érdemes  elkezdeni,  hiszen  azt 
már  a  legkisebbek  is  meg  tud-
ják  tanulni,  hogy milyen  színû 
gyûjtőedénybe mit lehet bedob-
ni. Fontos, hogy a család ebben 
partner  legyen,  vagyis  a  gye-
rekek  az  óvodában  tanultakat 
otthon hasznosíthassák – hang-
súlyozta  lapunknak  Pribelszki 
Edina, a kft. képviselője.
Az  ÖKO-Pannon  Kft.  és 

különleges  játékai  nem először 
vendégeskedtek  Érden:  a  váro-
si  rendezvényeken  már  talál-
kozhattak  velük  a  gyerekek, 
múlt  pénteken  azonban  nem-
csak  egy-két  játékkal  érkeztek, 
hanem  teljes  játékparkjukat 
kitelepítették a főtérre. Volt len-
gőteke PET-palackokból készült 
bábukkal,  célbadobás,  szemét-
vadászat,  ügyességi  játékok, 
óriáskirakós,  a  legkisebbeknek 
szemétválogatás  és  miniatûr 
kukabemutató,  és  még  sorol-
hatnánk… Ami közös volt min-
den játékban, hogy szükség volt 
némi  ismeretre  is  a  szelektív 
hulladékgyûjtés mikéntjéről.

Hulladékgyûjtési roadshow a fõtéren

Játék a szeméttel
Vajon hányan játszottak 
már lengõtekét pillepa-
lackbábukkal? És szemét-
horgászatot sörösdoboz-
zal? Múlt pénteken több 
mint nyolcszáz gyerek 
próbálhatta ki ügyességét 
– és kamatoztathatta a sze-
lektív hulladékgyûjtéssel 
kapcsolatos ismereteit – 
az ÖKO-Pannon Kft. road-
show-ján, amely a Föld 
napja alkalmából látoga-
tott el Érdre különleges 
játékaival – többek közt a 
fent említettekkel. 

Látható  volt,  hogy  nagyon 
sok  gyerek  tisztában  van 
azzal,  mely  szemétfélék  újra-
hasznosíthatók,  és  melyik 
gyûjtőedénybe kell dobni őket, 
de  arra  a  kérdésre,  hogy  mi 
minden  készülhet  a  szétválo-
gatott  hulladékból,  már  keve-
sebben  tudtak  válaszolni  (ha 
a lányok nem is, a fiúk tudhat-
nák:  sok  focimez  készül  pille-
palackból  –  egy  felső  elkészí-
téséhez  körülbelül  egy  tucat 
palack  szükséges).  A játék 
során születtek igencsak eredeti 
megoldások is: volt, aki a társá-
nak azt javasolta – persze csak 
viccből –, hogy a banánhéjat a 
fémgyûjtőbe  dobja,  mert  ez  a 
gyümölcs vasat tartalmaz… 
A gyerekek  szemlátomást  jól 

szórakoztak  –  és  remélhetőleg 
nemcsak a poénok, az élmények 
maradnak meg bennük, hanem 
a  szelektív  hulladékgyûjtésről 
szerzett új ismeretek is, amelye-
ket ők – és a  szüleik  is  – alkal-
maznak majd a jövőben.
  Ádám Katalin

Ezzel a különleges „szeméthorgászó” játékkal nemigen találkozhatnak másutt a gyerekek, mint az ÖKO-Pannon 
rendezvényein
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Ez az ügyességi játék kicsik és nagyok közt egyaránt népszerû volt

A tekebábukat kaviccsal töltött pillepalackok helyettesítették – ez a játék 
akár otthon is kivitelezhetõ

Egy kicsit játék, egy kicsit tanulás – a gyerekek elsajátíthatták a szelektív 
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat


